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Bruks – Digital fotoram 8” Linx
Art.nr  38-3740 Modell 8” LINX   

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk.
Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data.
Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst (se adressuppgifterna nedan).

Fjärrkontrollen
1. MENU – Tryck för att komma in i huvudmenyn. 
2. POWER – Tryck för att starta apparaten eller ställa 

i standbyläge. 
3. EXIT – Tryck för att stoppa uppspelning och återgå 

till föregående meny. 
4. ENTER – Tryck för att starta uppspelning eller 

bekräfta val. 
5. Direction buttons – Tryck för att navigera i menyer 

eller inställningar. 
6. VIEW – Tryck för att komma till översiktsmenyn. 
7. MUSIC – Spela automatiskt upp musik (om det 

finns anslutet). 
8. PHOTO – Spela automatiskt upp alla bilder i ett bildspel. 
9. BACKMUSIC – Tryck för att spela upp bakgrundsmusik 

(MP3) under ett bildspel. 
10. ROTATE – Tryck för att rotera bilden. 
11. PREV & NEXT – Tryck för att gå till nästa eller 

föregående, spår, bild eller sida. 
12. MUTE – Tryck för att stänga av ljudet helt. Tryck igen 

för att sätta på ljudet. 
13. PAUSE – Tryck för att pausa uppspelning. 
14. 16:9/4:3 – Tryck för att skifta bildformat. 
15. STOP – Tryck för att stoppa uppspelning. 
16. VOL +/- - Tryck för att justera volymen. 
17. OSD – Information på skärmen. 
18. SETUP – Tryck för att komma in i inställningsmenyn. 
19. MOVIE – Tryck för att spela upp film från minneskort 

eller USB. 
20. ZOOM – Tryck för att zooma in. 
21. CALENDAR – Tryck för att komma in i kalendermenyn. 
22. REW & FWD – Tryck för att spola fram eller bakåt. 

Knappar
1. M: Tryck för att komma in i huvudmenyn. 
2. OK.
3. Tryck för att navigera i menyer eller inställningar. 
4. Tryck och håll ned i 3 sekunder för att starta eller 

stänga av apparaten. 
5. SD/MMC/MS/XD-anslutning. 
6. Mini USB-port för anslutning av dator. 
7. USB-port för anslutning av en extern USB-enhet. 
8. Uttag för hörlurar. 
9. DC 9,5 V, 3 A uttag. 
10. Stöd. 

Observera att när du sätter in ett minneskort, ska 
märkningen på kortet vara vänt ifrån skärmen. 



Användning 
1. Fäll ut stödet på fotoramen och placera den på ett plant 

underlag. 

2. Anslut strömkabeln till fotoramen och anslut sedan 
pluggen till ett vägguttag. 

3. Anslut minneskort eller USB-enhet till fotoramen. 

4. Tryck och håll ned av/på-knappen (4) i 3 sekunder. 
Skärmen startas och huvudmenyn visas. SD- och USB-
ikonerna visas enbart om de är anslutna till fotoramen. 

5. Använd ◄ eller ► för att markera en fil du vill lägga in och 
tryck på ENTER på fjärrkontrollen, eller OK på fotoramen 
för att komma in i undermenyn. 

6. Tryck på MENU om du vill komma tillbaka till huvudmenyn. 

När du har anslutit en extern enhet kan du visa/spela upp 
genom att trycka direkt på respektive knapp (PHOTO/MUSIC/
MOVIE/VIEW) på fjärrkontrollen. 

Titta på bilder
Bilderna måste vara av JPEG-format. Det går att titta på bilder 
i miniatyrer eller bildspel. 

Miniatyrer: 
1. Använd ◄ eller ► för att markera USB/SD-ikonen och 

tryck ENTER på fjärrkontrollen för att bekräfta. 

2. Displayen visar valmöjligheter (Movie, Music, Photo, File). 

OSD-menyn
On Screen Display 
Tryck på OSD-knappen på fjärrkontrollen för att upp en infor-
mationsruta. Använd ◄ eller ► för att välja och bekräfta med 

ENTER.  

3. Använd ◄ eller ► för att markera Photo-ikonen och tryck 
på ENTER för att bekräfta. 15 miniatyrer visas. ◄ eller ► 
för att byta bild, eller använd PREV & NEXT (11) för att 
byta sida. 

4. Efter du markerat en bild, tryck på ENTER på 
fjärrkontrollen för att gå in i visning på helskärm.

5. När du tittar på en bild, använd PREV & NEXT (11) för att 
byta bild. 

6. Tryck på EXIT för att gå tillbaka till miniatyrer. 

a. Gå till föregående bild. 

b. Starta eller pausa bildspel. 

c. Gå till nästa bild. 

d. Rotera bild. 

e. Stoppa uppspelning och gå tillbaka till miniatyrer. 

f. Zooma. 

g. Namn på fil. 

Zooma en bild 
Tryck på Zoom upprepade gånger för att zooma in bilden. Till 
slut återgår den till normal storlek. Tryck på ◄ eller ► för att 
flytta bilden. 

Rotera en bild 
Tryck på ROTATE på fjärrkontrollen för att rotera bilden 90°  
åt gången. 

Bakgrundsmusik 
Tryck på BACKMUSIC för att spela upp bakgrundsmusik  
i MP3-format. 

PAUSE/STOP 
Tryck på PAUSE på fjärrkontrollen för att pausa bildspelet. 
Tryck igen för att återuppta. Tryck på STOP på fjärrkontrollen 
för att stoppa uppspelning och gå till miniatyrer. 

Ändra bildformat
Fotoramen har bildformat 16:9. De flesta kamerabilder är tag-
na i 4:3-format. Det går att skifta bildformat genom att trycka 
på 16:9/4:3 på fjärrkontrollen. 

Spela upp musik 
Se först till att det finns MP3-filer anslutna till fotoramen. 

8. Välj rätt ansluten enhet i huvudmenyn och välj sedan 
MUSIC-ikonen. 

9. Tryck ENTER på fjärrkontrollen för att gå in i visning  
av musikfiler. 

10. Använd ◄ eller ► för att markera musikfiler och tryck 
sedan ENTER för att starta uppspelningen. Information om 
filen visas nere till höger på skärmen. 

11. Använd ◄ eller ► för att byta låt. Tryck och håll ned för att 
snabbspola bakåt eller framåt. 

12. Justera volymen genom att trycka på VOL+/- på 
fjärrkontrollen. Tryck på MUTE för att stänga av ljudet helt. 
Tryck igen för att sätta på ljudet. 

13. Tryck på PAUSE för att pausa uppspelning och tryck igen 
för att återuppta. 

14. Tryck på STOP för att stoppa uppspelning och tryck på 
ENTER för att återuppta. 
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Spela upp film
1. Välj rätt ansluten enhet i huvudmenyn och välj sedan 

MOVIE-ikonen. 

2. Tryck på ENTER för att gå in i visning av filmfiler. 
Information om filmen visas nere till höger på skärmen. 

3. Använd ◄ eller ► för att markera filmfiler och tryck sedan 
ENTER för att starta uppspelning. 

4. Under uppspelning, tryck på OSD på fjärrkontrollen för att 
visa en informationsruta på skärmen. 

5. Använd ◄ eller ► för att markera valet och tryck på 
ENTER för att aktivera. Funktionerna visas nedanför. 

Setup 
Tryck på SETUP i huvudmenyn och tryck på ENTER eller tryck 
på SETUP-knappen på fjärrkontrollen direkt. Det går nu att göra 
inställningar. Använd ▲ eller ▼ för att markera inställningen du 
vill göra och bläddra med ◄ eller ►. 

Language: Välj språk på skärmen. 
Slideshow Time: Ändra tidsintervallen mellan bilderna. 
Transition Effect: Välj mellan olika bildövergångar i bildspelsläge. 
Music/Movie Repeat Mode: Välj mellan olika repeterings-lägen 
i musik- och videouppspelning. 
Repeat One: Repetera en fil. 
Repeat All: Repetera alla. 
Repeat Off: Repetition av. 
Display Mode: Välj visningsläge för bilder (Crop, Cinema, Stretch). 
Time: Ställ in tid och datum. 
Alarm: Ställ in alarm. 
Timer Power On: Ställ in en speciell tid på dagen när fotoramen 
startar automatiskt. MODE måste vara i ON. 
Timer Power Off: Ställ in en speciell tid på dagen när fotoramen 
stänger av automatiskt. MODE måste vara i ON. 
Adjusting Brightness, Contrast & Hue: Justera skärm-
inställningar. 
Default: Återställ till fabriksinställningar. 

Kalender
Fotoramen har en inbyggd kalender. För att aktivera kalendern, 
gör följande: 

1. Tryck på MENU på fjärrkontrollen. 

2. Använd ◄ eller ► för att markera CALENDAR 
i huvudmenyn. 

3. Kalendern och klockan visas genom att trycka ENTER. 

4. Tryck på CALENDAR på fjärrkontrollen för att visa klocka  
och kalender. 

Felsökningsschema
Problem Lösning
Det går inte att 
starta fotoramen. 

Kontrollera att strömkabeln är rätt 
ansluten och påslagen. Håll ned av/på-
knappen i 3 sekunder. 

Det går inte att spela 
bakgrundsmusik. 

Kontrollera att filen är i MP3-format 
och i rätt enhet. 

Inget ljud. Kontrollera att filen är i MP3-format. 
Fjärrkontrollen fung-
erar inte. 

Byt batterier. Se till att inga hinder  
finns mellan TV och fjärrkontroll. 

Avfallshantering
När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt  
lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga,  
kontakta din kommun.

Specifikationer
Skärm: 8” färg analog TFT, 16:9
Drivspänning: 9,5 V DC, 3 A via medföljande  nätadapter   
 (100-240 V AC, 50/60 Hz).
Batteri:   Inbyggt, uppladdningsbart. Laddtid: ca 4-5  
 tim mar. (Dock inte mer än 8 timmar eftersom  
 det kan skada batteriet). 
Strömförbrukning: ≤ 22 W
USB-anslutning: 2.0 (stöd för USB-minne)
Minneskortanslutning: SD/MMC/MS/XD
Bildformat: JPEG 
Storlek: 255 x 175 x 35 mm
Vikt: 490 g

6. Använd PREV & NEXT (11) för att byta film. 

7. Tryck på Zoom upprepade gånger för att zooma in bilden. 
Till slut återgår den till normal storlek. 

8. Tryck på PAUSE för att pausa uppspelning och tryck igen 
för att återuppta. 

9. Tryck på STOP för att stoppa uppspelning och tryck på 
ENTER för att återuppta. 

Navigera i filer
1. Välj rätt ansluten enhet i huvudmenyn och välj sedan  

FILE-ikonen. 

2. Tryck på ENTER på fjärrkontrollen för att gå in filnavigering. 

3. Använd ▲ eller ▼ för att markera filen. Information om 
filen visas på skärmen. 

4. Tryck på ENTER för att spela upp PHOTO/MUSIC/MOVIE. 

Kopiera filer mellan minnesenheter
1. Välj filmapp i minnesenheten. Tryck ENTER eller OK. 

2. Markera filen till Copy (kopiera) eller Delete (radera). 

3. Tryck på → på ramen eller ► på fjärrkontrollen. 

4. √ visas bredvid filnamnet. 

5. Tryck på OSD på fjärrkontrollen, Copy eller Delete visas. 
Välj en av dem och tryck ENTER. 

6. Vid Copy visas ikoner av alla anslutna minnesenheter. 
Tryck på ►.

7. Använd ▲ eller ▼ för att markera enheten som filen ska 
kopieras till. Tryck på ► för att välja folder på vald enhet. 

8. Tryck på ENTER eller OK för att kopiera. 

9. En ikon visas när det är klart. 
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a. Gå till föregående film. 

b. Snabbspola bakåt. 

c. Starta eller pausa uppspelning. 

d. Snabbspola framåt. 

e. Gå till nästa film. 

f. Stoppa uppspelning och gå tillbaka till 
visning av filmfiler. 

g. Zooma. 

h. Tid på uppspelning. 


